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 في االنهيار" األسوأ الذي لم يحدث بعد"لتجنب  توصيات مرصد األزمة في الجامعة األميركية

 
شكل االنهيار :" تقريرا جاء فيه  مرصد االزمة في الجامعة األميركية# اصدر" ستويات غير مسبوقة، االسوأ لم يحدث بعدفي لبنان الى م الليرة# قيمةمع تدهور "تحت عنوان 

. من قيمة العملة الوطنية% 58عتبة العشرة االف ليرة ملحقة خسارة اكثر من  السوق السوداء# االميركي في والرالد# ة بتخطي قيمةسبوع الفائت صدمالمتسارع لليرة اللبنانية اال
رض من سلع عنيف على ما يع ت انهيار قيمة الليرة جليًا في تدهور القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين في لبنان وما يرافق ذلك من تنافس محموم واحياناً وان ظهرت تداعيا

 .وبضائع مدعومة في بعض المحالت، فان االسوأ لم يحدث بعد
  

ء المركزي، وهو مؤشر قياس التغيرات في اسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تستهلكها االسر في فترة اذا نظرنا الى مؤشر أسعار االستهالك الصادر عن ادارة االحصا
وهذه تشمل كل ما . اال بشكل محدود مقارنة مع سلع اخرى 9191وتشرين االول  9102لخدمات لم يرتفع اسعارها بين تشرين االول دًا من السلع وازمنية معينة، نرى ان عد

، % ..01ما يقارب  9191وخريف  9102القيمة التأجيرية وماء، وغاز، وكهرباء ومحروقات حيث ارتفعت بين خريف   المسكن والمقسمة على ابواب االيجار، - 0يتعلق بـ 
اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير  مقارنة مع االرتفاع الكبير في% 01.1التعليم الذي ارتفع  -1في الفترة المذكورة، % 1..0الصحة التى ارتفع االنفاق عليها  - 9

ات كاإليجار والرسوم، باالضافة الى دعم االستيراد من قبل مصرف رسمي لبعض الخدموهذا يعود الى ابقاء سعر الصرف ال  %..9.الروحية المقدر في الفترة المذكوره بحوالي 
 .من موازنة العائالت% 1.بحوالي ( مسكن وصحة وتعليم)النفاق الثالث وتقدر ابواب ا. لبنان للمحروقات والدواء وغيرها من السلع االساسية

ارنة مع دول اخرى، وان حصلت بغرض االشارة الى االنهيار الحاصل واالضاءة اليه، ال تعكس لصرف الموازي مقالمقاربة التبسيطية لتدني الرواتب في لبنان بحسب سعر ا 
. فسلع اساسية كالمحروقات والدواء اصبحت اسعارها، بحسب سعر الصرف الموازي، االدنى مقارنة مع الدول المجاورة. اقله حتى االنبالضرورة تدهور القيمة الشرائية الفعلية، 

 1.22ة المتحدة ودوالر في كل من مصر واالمارات العربي .1.8دوالر في سوريا و  .1.9دوالر مقارنة بـ  1.00ل كلفة ليتر واحد من البنزين في لبنان هي فعلى سبيل المثا
هذا مرده للدعم   .المارات العربية المتحدةدوالرين في ا 9..9دوالرين في مصر و 9دوالر في لبنان مقارنة بنحو  1.18فسعرها ( حبة .9)اما علبة البنادول . دوالر في تركيا

 .من قيمة مشتريات المحروقات والدواء% 58و % 21الحاصل من قبل مصرف لبنان حيث يغطي بين 
بل الموردين لزيادة طائلة ذه العملية من قفبرغم من كل الشوائب التي رافقت عملية دعم السلع األساسية من خالل التصرف بأموال المودعين وتعميق االحتكارات واستغالل ه 

مليارات دوالر وفق بيانات وزارة االقتصاد  8تي بلغت تكلفتها بمعدالت ارباحهم وابقائها في مصارف خارج لبنان وكذلك تعزيز جميع أبواب التهريب الى الدول المجاورة وال
  .للبنانيين والمقيمين في لبنان والذين يتقاضون رواتبهم واجورهم بالليرة اللبنانيةلشرائية لجميع الكنها استطاعت الى حد ما لجم تدهور كارثي بالقدرة ا  والتجارة،

  
زمة لرئيسي غياب سياسة متكاملة لمواجهة االزمة االقتصادية والمالية باإلضافة الى غياب تام إلرادة سياسية حقيقية لمواجهة هذه االنحن اليوم امام معضلة حقيقية والتي سببها ا

دين بناء على السعر الرسمي فنفاذ االحتياطات بالعملة األجنبية يجعل من استمرار سياسة تأمين دوالرات للتجار والمور . ميم المتفرقة الصادرة عن المصرف المركزيخارج التعا
وتالشيها لمعظم اللبنانيين والعاملين في لبنان الذين  القيمة الشرائيةامرا مستحيال، وفي الوقت نفسه، فان رفع الدعم سيأخذ االمور في منحى خطير بسبب خطر تآكل كامل في 

 .واألجهزة األمنية والعسكريةيتقاضون رواتبهم واجورهم بالليرة اللبنانية مثل العاملين في القطاع العام 
  

 ما العمل اذا؟
 .تمر مع هذا النزف الحاصل، كذلك دعم البنزين والدواء بشكله الحاليء ال يمكن ان يسال بد من اعادة النظر في طريقة الدعم الحالية، فتمويل الفيول لشركة الكهربا -
  
 .ن الغذائياالستمرار بدعم مادة القمح نظرا ألهميته بالنسبة الى االم -
  
  .رفوالر منصة المصاترشيد دعم مادة المازوت مع من خالل االستمرار بدعم هذه المادة ولكن من خالل اعتماد سعر للدوالر يوازى سعر د -
  
سيلجأون اليها، والعمل الدؤوب مع المؤسسات الرسمي في مجالي الصحة والتعليم وتطوير قدراته الستيعاب اعداد كبيرة من اللبنانيين الذين   تعزيز كفاءة القطاع الحكومي -

  .الدولية لزيادة دعمهم لهذين القطاعين
  
رض المقدم من البنك الدولي من اجل البدء بدعم مالي مباشر لحوالي ثلث اللبنانيين لتغطية جزء من نفقاتهم االساسية نواب القرار القالدعوة بسرعة الى جلسة عامة لمجلس ال -

 .العوز الشديد كي ال يسقطوا في
  
 .فض األسعارة مما سيساعد بختجميد العمل او الغاء قانون الوكاالت الحصرية من قبل مجلس النواب من اجل وقف االحتكارات وتعزيز المنافس -
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